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- ACTA N.º 15/2009 - 

 
 ---------- Aos oito dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  --------------------------------------------------  

 ----------  Presidente:  ------------------------- --------  Manuel Francisco Colaço Camacho  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereadores:  -------------------------- ------------------------- Nelson Domingos Brito 

 ----------  -----------------------------------------------------Manuel Joaquim Martins Frederico  

 ----------  ------------------------------------------------ Carlos Miguel Castanho Espada Teles 

 ----------  ---------------------------------------------- José Manuel Marques da Silva Mariano  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO ----------- ------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------ ----------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------- -----------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - Ratificação de despachos do Sr. Presidente --------------------------------------  

 ---------- B2 - Protocolos de Colaboração -------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR --- ---------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A acta da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -- ------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------- -------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/15 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 126 da Tesouraria, referente ao dia sete do 

mês de Julho do ano de dois mil e nove, que regista um saldo em dinheiro no valor 

de 1.183.878,13 € (Um milhão cento e oitenta e três mil oitocentos e s etenta e 

oito euros e treze cêntimos ).  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE ----- --------------  

 ---------- 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/15 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  

 ---------- “Aprovo a 9ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 03 de Julho de 2009. O Presidente a) assinado.” -----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores 

Nelson Brito e Carlos Teles, ratificar o despacho do Sr. Presidente. -----------------------  

  --------- OBRAS PARTICULARES – DEMOLIÇÃO -----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/15 

 ----------  Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: 

 ---------- “Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 

do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à 

consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 02 de Julho de 2009. O Presidente 

a) assinado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA E.M. 530 – RIO DE 

MOINHOS/MESSEJANA” -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/15 

 ----------  Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: 

 ---------- “Aprovo o projecto, a memória descritiva, o plano de segurança e saúde, o 

plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, as medições, o 

mapa de trabalho e orçamento. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determino aos respectivos serviços a elaboração do programa de concurso e 

caderno de encargos com vista à abertura de concurso público. -----------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 03 de Julho de 2009. O Presidente a) assinado.” ------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- PASSEIO DE BTT ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/15 

 ----------  Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: 

 ---------- “Não se vê inconveniente na utilização da rede viária municipal para a 

realização do Passeio BTT. Submeta-se o presente despacho, nos termos do 

disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual 

redacção, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 02 de Julho de 2009. O 

Presidente a) assinado.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- B2 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ---------------------- ------------------------  

 ---------- PROTOCOLO ESPECÍFICO CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE BEJA E A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTR EL ------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/15 

 ---------- Foi presente, para apreciação, a minuta do protocolo em título. -------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo 

Específico celebrado entre o Instituto Politécnico de Beja e a Câmara Municipal de 

Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO RECÍPROCA CELE BRADO ENTRE O 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA E AS CÂMARAS MUNICIPA IS -------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/15 

 ---------- Foi presente, para apreciação, a minuta do protocolo em título. ------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração Recíproca celebrado entre o Instituto Politécnico de Beja e as Câmaras 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- --------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/15 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 89 de que é titular Sociedade 

Agrícola Terras de S. João, S.A., com sede na Rua Fernando Namora n.º 28-A, em 

Beja, a que se refere o processo de obras nº 8/2008 de construção de habitação, na 

Herdade do Monte São João, em São João de Negrilhos. -------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues está o mesmo em condições de, 

segundo o parecer dos Serviços Técnicos, obter a aprovação final. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respectivo licenciamento, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

02/07/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/15 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

02/2009, de que é titular Alentrel, S.A., que se encontra em conformidade, de acordo 

com o parecer da Divisão Técnica de 06/07/2009. -----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/15 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

27/2009, de que é titular José Carlos Guerreiro Estebainha, que se encontra em 

conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 02/07/2009. ------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

  --------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- ------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA E.M. 530 – RIO DE 

MOINHOS/MESSEJANA” -------------------------------- ----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/15 
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 ---------- Foi presente proposta dos serviços com o seguinte teor: ----------------------------  

 ---------- “Tornando-se necessário proceder à adjudicação da empreitada supra citada 

submete-se à consideração superior, nos termos do disposto no art. 36.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), a presente proposta que visa obter autorização para o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Escolha do tipo de procedimento  ---------------------------------------------------  

 ---------- Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel datado de 

3 de Julho a ratificar pela Câmara na sessão ordinária de 08/07/2009 foi escolhido o 

Concurso Público, nos termos da alínea b) do n.º 19.º do CCP, como o tipo de 

procedimento a adoptar.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Aprovação das peças do procedimento (nos termos  do disposto no 

n.º 2 do art.º 40.º do CCP )  -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Programa de Concurso, ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Caderno de Encargos. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Designação do júri  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do disposto no art.º 67.º do CCP torna-se necessário proceder à 

designação do júri. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para o efeito propõe-se que o júri tenha a seguinte constituição: -----------------  

 ---------- - Presidente: Paulo Jorge Rodrigues Ferreira  ------------------------------------------  

 ---------- - Vogal: Maria Clara Angelino Guerreiro --------------------------------------------------  

 ---------- - Vogal: João Carlos Soares Mestre  ------------------------------------------------------  

 ---------- - 1.º Suplente: Maria Judite Acabado Aiveca --------------------------------------------  

 ---------- - 2.º Suplente: Ana Isabel Palminha Franco.” -------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Concurso e o 

Caderno de Encargos, aprovar a constituição do júri proposto e lançar o concurso 

público para a presente empreitada. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/15 

 ---------- Foi presente o auto de consignação da empreitada em título. ----------------------  

 ----------  A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------   

 ---------- EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃ O/REMODELAÇÃO 

DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ALDEIA NOVA E MONTES V ELHOS” ----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/15 
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 ---------- Foi presente o auto de consignação da empreitada em título. ---------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

  --------- B5 – SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/15 

 ---------- Foi presente carta datada de 30/06/2009 da Irmandade Misericórdia Nossa 

Senhora de Assunção de Messejana a solicitar um apoio para fazer face às 

despesas com a Corrida de Touros que irá ter lugar nas tradicionais Festas de Santa 

Maria. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Nelson Brito e Carlos Teles, conceder um subsídio no valor de 1.500,00 € (Mil e 

quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B6 – DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/15 

 ---------- Foi presente informação do Sr. Vice-Presidente do seguinte teor:----------------  

 ---------- “Estando em fase de aprovação dos projectos técnicos e lançamento do 

respectivo concurso público para execução da empreitada de “Reparação da E.M. 

530 – Rio de Moinhos/Messejana”, e dado que no âmbito do QREN – Programa 

Operacional Alentejo 2007/2013, Eixo 3 – Conectividade e Articulação Territorial – 

Regulamento Específico – Mobilidade Territorial, está a decorrer um prazo para 

apresentação de candidaturas de operações, no âmbito da contratualização com a 

AMBAAL (aviso de abertura de concurso n.º 1/MTR/BA de 15/04/2009), no qual a 

presente obra se enquadra, proponho que a Câmara delibere no sentido de ser 

efectuada a candidatura da respectiva operação a qual se designará “Reparação da 

E.M. 530 entre Messejana e Montes Velhos – II Fase – Rio de Moinhos/Messejana””.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a candidatura da operação 

designada “Reparação da E.M. 530 entre Messejana e Montes Velhos – II Fase – 

Rio de Moinhos/Messejana” ao QREN – Programa Operacional Alentejo 2007/2013, 

Eixo 3 – Conectividade e Articulação Territorial – Regulamento Específico – 

Mobilidade Territorial. ------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/15 

 ---------- Foi presente informação do Sr. Vice-Presidente do seguinte teor:----------------  
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 ---------- “Aquando da realização da empreitada de “Reabilitação do Emissário de 

Aljustrel”, tornou-se necessário ocupar uma faixa de terreno com a área de 544,00 

m2, sito na Horta das Noras, em Aljustrel, pertencente ao Sr. José Camacho, ficando 

desde logo acordado, que o mesmo seria ressarcido dos eventuais prejuízos 

resultantes da ocupação do terreno.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com vista a obter um valor para o referido terreno, foi solicitado a uma 

entidade externa à Câmara a avaliação da parcela em causa, a qual se anexa. --------  

 ---------- Neste pressuposto, proponho que a Câmara delibere adquirir a parcela pela 

importância de 2.720,00 €.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adquirir a parcela em causa pelo valor 

de 2.720,00 € e autorizar o Sr. Presidente na outorga da respectiva escritura de 

compra e venda. -------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ----------- ------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/15 

 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Maria 

Emília Elvas Soares Amaro, residente no Largo Marques de Pombal n.º 8, em 

Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria Emília Elvas Soares 

Amaro e a José Luz Amaro, com a validade de 2 anos. ----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria Emília 

Elvas Soares Amaro e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/15 

 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Graciete 

Nobre Batista, residente na Rua de São Pedro n.º 11, em Ervidel. --------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Graciete Nobre Batista, 

Joaquim António Felício Santa Bárbara e a Paulo Alexandre Santa Bárbara, com a 

validade de 1 ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Graciete 

Nobre Batista e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/15 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Carmo do 

Nascimento Maria Silva, residente na Rua da Escola Coronel Mourão n.º 9, em 

Ervidel.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Carmo do Nascimento Maria 

Silva e a João Gonçalves Guerreiro, com a validade de 2 anos. -----------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Carmo do 

Nascimento Maria Silva e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------   

 ---------- APOIO SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONA IS ---------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Cândido António Rosa, residente na 

Rua de Aljustrel n.º 34, em Rio de Moinhos, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 3.471,50 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

3.471,50 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Rosa Maria Dias, residente na Rua da 

Canada n.º 4, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. ------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 4.492,50 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

4.492,50 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Lisdália Margarida Martins Lourencinho 

Guerreiro, residente na Rua do Pocinho n.º 29, em Ervidel, requer apoio social para 

melhorias habitacionais. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 1.725,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

1.725,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que António José Chaiça Leal, residente na 

Rua do Sertão n.º 13, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. --  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 3.045,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

3.045,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Mariana Zabumba Galhofa, residente 

na Rua Oriental da Zurreira n.º 16, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 1.880,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

1.880,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/13 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Graciete Nobre Batista, residente na 

Rua de São Pedro n.º 11, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 1.880,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

1.880,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/13 
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 ---------- Foi presente o requerimento em que Rosária Galhofa Zabumba, residente na 

Rua da Zurreira n.º 6, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. --  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 4.257,77 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

4.257,77 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/13 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Dora Cristina Zeferino Silva, residente 

na Rua de Alvalade n.º 8, em Messejana, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 3.140,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

3.140,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Isabel Catarina das Dores, residente na 

Rua 5 de Outubro n.º 12, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 2.642,50 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

2.642,50 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/15 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Clotilde Maria Emidio, residente na Rua 

5 de Outubro n.º 17, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. ----  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a comparticipação de 2.534,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

2.534,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- FUNDO DE MANEIO --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/15 

 ---------- Foi presente proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: --------------------------  

 ---------- “Considerando que a alínea c) do n.º 2 do Art.º 2º do Regulamento de 

Controlo Interno determina que compete ao executivo deliberar a constituição dos 

fundos de maneio destinados a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, proponho 

a constituição de um fundo de maneio , no valor de 500,00 €, à Dr.ª Maria Mercedes 

Fialho Guerreiro para fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, na sua 

deslocação a Hem com um grupo de jovens, no âmbito do “Campo de Férias 

Europeu”.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a constituição de um fundo 

de maneio no valor de 500,00 € a favor da Dr.ª Maria Mercedes Fialho Guerreiro. -----  

  ---------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/15 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3502 datado de 06/07/2009 em 

que Sérgio Rocha solicita a prorrogação legal do prazo relativo à escritura pública do 

lote 11 na Rua Coronel Mourão em Ervidel pelo prazo de 120 dias. ------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a prorrogação pelo prazo de 

120 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   --------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/15 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3501 datado de 06/07/2009 em 

que Marta Guerreiro solicita a prorrogação legal do prazo relativo à escritura pública 

do lote 16 na Rua Coronel Mourão em Ervidel pelo prazo de 120 dias. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a prorrogação pelo prazo de 

120 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE ALJUST REL ------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para a venda 

em hasta pública dos lotes livres no loteamento em título. -------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 21 de Julho para a venda, em hasta pública, a realizar no dia 22 de Julho pelas 

11,00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------- ------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi elaborada 

minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que depois de lida foi posta 

à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e 

Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  -------------- ------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 11:30 horas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  


